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11
spółek krajowych
i zagranicznych

9
zakładów
produkcyjnych 

7
biur R&D

około 2400
pracowników

Międzynarodowa grupa producen-
tów urządzeń i systemów 
pomiarowych, a także dostawców 
rozwiązań dla automatyzacji pracy 
sieci elektroenergetycznej. 
Rozwijająca rozwiązania dla sektora 
OZE i z obszaru automatyzacji i 
robotyzacji dla przedsiębiorstw 
przemysłowych.

Misja i wizja

Dzisiaj...
nasze technologie umożliwiają zarządzanie cennymi 
zasobami naturalnymi i wspierają innowacyjne 
przedsiębiorstwa energetyczne w podejmowaniu 
wyzwań związanych z transformacją energetyczną.

Green technology 
           for your business and home

Naszą misją jest upowszechnienie zaawansowanych technolo-
gii  wśród przedsiębiorców i społeczeństwa. Tworzymy 
rozwiązania jutra dla aktywnych i świadomych uczestników 
rynku, którzy troszczą się o środowisko, planetę i przyszłe 
pokolenia, abyśmy wszyscy mogli samodzielnie produkować, 
zarządzać, dzielić się zieloną energią oraz dbać o zasoby 
naturalne.

Wartości firmowe

• stanowimy zespół
• otwarcie i blisko współdziałamy 
 dla osiągnięcia celów organizacji
• szanujemy naszych partnerów 
 i współpracowników

• aktywnie poszukujemy 
 i wdrażamy nowe rozwiązania 
 oraz przełomowe innowacje
• ciągle rozwijamy swoje 
 kompetencje

• jesteśmy otwarci na zmiany
• inteligentnie i sprawnie 
 dostosowujemy nasze
 działania do potrzeb rynku 
 i organizacji

• dotrzymujemy słowa
• zawsze dostarczamy produkty 
 i usługi w jakości i czasie oczekiwanym
 przez naszych klientów, partnerów 
 i współpracowników
• w pełni angażujemy się 
 w podejmowane działania

Odpowiedzialność Współpraca

Rozwój Zwinność

Segmenty biznesowe i ich udział w przychodach

40% 31% 29%

Rozwiązania:

• urządzenia pomiarowe - 
 wodomierze mieszkaniowe, 
 domowe, przemysłowe 
 i ciepłomierze 
• podzielniki kosztów 
 ogrzewania 
• usługi zdalnego odczytu, 
 rozliczeń zużycia mediów 
 i zarządzania systemami 
 dystrybucji wody i ciepła

Klienci:

• przedsiębiorstwa 
 wodno-kanalizacyjne 
 i energii cieplnej 
• spółdzielnie 

mieszkaniowe
• budownictwo
• przemysł

Skala produkcji (rocznie):

2,8 mln szt.
wodomierzy

Rozwiązania:

• urządzenia pomiarowe - 
 gazomierze miechowe 
 domowe oraz przemysłowe 
• usługi zdalnego odczytu, 
 system umożliwiający  
 wstrzymanie i wznowienie  
 dostaw gazu za pomocą 
 transmisji danych (sieć GSM)

Klienci:

• spółki gazownicze/
 dystrybutorzy 
 i dostawcy gazu 

Skala produkcji (rocznie):

1,5 mln szt. 
gazomierzy

Rozwiązania:

• urządzenia pomiarowe - 
 inteligentne i komunalne
 liczniki energii elektrycznej
• systemy zarządzania energią
• urządzenia do rozdziału 
 energii i zabezpieczania 
 obwodów elektrycznych 
• systemy i rozwiązania 
 wspomagające pracę służb 
 w zakresie zarządzania, 
 eksploatacji oraz nadzoru
 sieci ee
• systemy informatyczne 
 wspomagające zarządzanie 
 danymi pomiarowymi 
• rozwiązania do zarządzania 
 majątkiem sieciowym

Klienci:

• zakłady energetyczne (OSD)
• hurtownie elektroenergetyczne, przedsiębior-

stwa elektromontażowe i elektroinstalacyjne 
• projektanci, integratorzy
• budownictwo, przemysł, kolej
Nowe grupy klientów:
• podmioty działające w sektorze OZE
• indywidualni prosumenci
• dostawcy rozwiązań dla sektora electromobility

Skala produkcji (rocznie):

0,8 mln 
rozłączników 

1,5 mln szt. 
liczników energii 
elektrycznej

Pozycja rynkowa

dystrybucja
produktów do

ponad 60 krajów

lider
na rynku
polskim

silna pozycja
na rynkach

EMEA
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Wyniki finansowe w segmentach

Energia
elektryczna

Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży w kraju Przychody ze sprzedaży za granicą

Gaz Woda
i ciepło
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elektryczna

Gaz Woda
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Energia
elektryczna

Gaz Woda
i ciepło

Spółka dywidendowa
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2016 2017 2018 2019 2020

33 107
58 351

36 418
77 709

39 728
52 982

42 746
67 323

Dywidenda(w tys. zł) Zysk netto Apator S.A.

36 092
54 072

39 339

51 555

Wybrane dane finansowe
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EBITDA Wynik
netto

71 238
48 740

934 850
940 083

131 100
150 573 62 237

63 336

2020(w tys. zł) 2021

Struktura EBITDA 
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38 007
38 201

28 704

36 460
87 692

60 783

2020(w tys. zł) 2021

spółka jest
uwzględniana 
w indeksie sWIG80 
oraz WIGdiv

od ponad
25 lat spółka
notowana na GPW
w Warszawie

940,1 mln zł
przychodów
ze sprzedaży oraz
63,3 mln zł zysku
netto w 2021 r.

47% sprzedaży
poza Polską


